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Éterové večírky – 19.století
• Éterové párty v pol. 19.století využívaly omamných a 

euforizujících účinků oxidu dusného a diethyléteru.

• Young Simpson – porodník, který zavedl chloroform do 
porodnictví pořádal takové večírky a byl kritizován Hansem 
Christianem Andersenem za zneužití anestetik k těmto 
účelům.

 Účast celé řady známých osob, 

vědci i politici, mezi nimi 

americký lékař Long, který 

první použil dietyléter již v roce 

1842. Účastnil se takové párty 

ve Filadelfii a zkušenosti, které 

získal pokusy na sobě, využil 

ve své praxi



Éterové párty – 19.století



Večírky s oxidem dusným v polovině 19.století



Oxid dusný – afrodisiakální účinek

Zejména u žen je vyznačen euforický účinek pocity velkého 

štěstí

Často erotické snění, celým tělem prostupuje silný pocit tepla –

vznik libidinózních pocitů

První popsal tyto projevy Humphry Davy okolo r.1800 a z těchto 

důvodů je oxid dusný také zneužíván

Humphry Davy

1778 - 1829



Amorózní chování

 Četná anestetika používaná v anesteziologii působí v subanestetickém 

dávkování tzv. amorózní chování

 V naprosté většině výskyt u žen – ztráta psychických zábran a projekce 

sexuálních přání do chování

 Útlum kůry mozkové – vystupují archetypy ženského sexuálního chování



Afrodisiaka

Nazvaná podle z mořské pěny zrozené řecké 

bohyně lásky Afrodité

Stupňují libost a zvyšují sexuální požitek

Je popsáno více jak 500 látek rostlinného 

původu, ale také ze živočichů a minerálů

Sandro Botticelli – Zrození Venuše
Aphrodite Pudica – Římská kopie ze 

2.stol. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:NAMA_Aphrodite_Syracuse.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:NAMA_Aphrodite_Syracuse.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg


Date rape

Date = sjednání, rape = násilí, znásilnění

‐ Je vynucený pohlavní styk nebo nedovolené sexuální 

jednání

‐ Rendezvous Vergewaltigung

‐ Výraz date rape použila poprvé v r. 1975 feministka 

Suzanne Browmiller (*1935)

‐ Velkou roli při znásilnění hrají drogy, zejm. alkohol 

‐ Date rape drugs

‐ Predator drugs



Date rape drugs

1. Známý využije alkoholizace oběti

2. Známý využije oslabeného obranného chování po požití 

party drugs

3. Známý použije KO Tropfen v nápoji

4. Známý špatně posoudí NE jako pouze zdánlivý odpor

Žádoucí účinky date rape drugs z pohledu pachatele

• Sedativní, hypnotický spánek navozující účinek

• Navozené změny chování oběti, oslabení obrany

• Navození anterográdní amnézie

• Docílení stavu bezbrannosti

• Zvýšení sexuální apetence a ztráta sebekontroly



Date rape drugs - výskyt

‐ Podle statistiky v USA velký nárůst s drogami spojených sexuálních 

deliktů – vysoký počet nehlášených případů

‐ Požití mnoha drog je dobrovolné, nejvíce je to alkohol

‐ Německo mezi lety 1997-2006 nárůst násilných činů pod vlivem 

drogy 10x – 40-50 hlášených případů za rok

‐ Převažují alkohol, benzodiazepiny a ostatní hypnotika a taneční 

drogy

‐ V Německu je každá sedmá žena v dospělém věku vystavena 

sexuálnímu násilí, 6 % bylo znásilněno, z toho 56 % opakovaně, 

pachatele jsou oběti většino známé v 85 %, v 1 % znásilní žena 

ženu, v Jižní Africe je každá čtvrtá žena podrobena sexuálnímu 

násilí

‐ Sexuální násilí je 10-25x vyšší než jsou oficiální čísla

‐ 3% mužů v dětském nebo dospělém věku je znásilněno, u žen je to 

13 %



Sexuální zneužití pacientů pod vlivem 

drogy zdravotními pracovníky a lékaři

‐ 1847 pařížský stomatolog byl obviněn ze sexuálního zneužití dvou 

dívek při éterové anestézii

‐ 1854 zubař obviněn ze sexuálního zneužití ženy. Nejprve odsouzen, 

pak propuštěn

‐ 1858 opět zubní lékař obviněn ze sexuálního zneužití ženy, která 

byla pod vlivem éteru

‐ 1980 obvinění zubních lékařů ve 38 případech s 3 odsouzeními ze 

sexuálního zneužívání žen pod vlivem oxidu dusného

‐ 1980 zubní lékaři 5 žalob za sexuální zneužití pod vlivem oxidu 

dusného

‐ 1993 plastický chirurg z Osla obviněn v 9 případech za sexuální 

zneužití žen v sedaci midazolamem. Byl však propuštěn

‐ 2008 byl obžalován čelistní chirurg za 17 případů sexuálního 

zneužití žen pod vlivem propofolu

‐ 2009 anesteziolog obviněn ze sexuálního zneužití ženy, která byla v 

sedaci propofolem



Sexuální zneužití pacientů pod vlivem 

drogy zdravotními pracovníky a lékaři

‐ Počet žalob od pacientů roste od pol.80.let, kdy byly zavedeny do 

anestézie propofol a midazolam

‐ Propofol je nebarbiturátorové hypnotikum s velmi dobře řiditelným 

účinkem. Zesiluje účinky GABA podobně jako benzodiazepiny

‐ Působí zvýšené uvolnění dopaminu v mozkových centrech odměny a 

proto na něm může vzniknout závislost

‐ V subanestetických dávkách vede k psychické relaxaci a mírné 

euforii. Se zvyšující se dávkou dochází o odtlumení podkorových 

center a k nevědomé produkci skrytých sexuálních přání.

‐ Zvýšení sexuálního pudu a pohlavní žádostivost - nymfomanie



Sexuální zneužití pacientů pod vlivem 

drogy zdravotními pracovníky a lékaři

Pravidla pro klinickou praxi:

‐ Pacienti nesmí být sedováni nebo anestezováni bez přítomnosti 

zdravotnického personálu jako nezávislých svědků

‐ Při vizitě a přípravě pacienta k oper. Výkonu se vyhýbáme sdělení o 

možném výskytu erotického snění, protože by mohlo dojít k 

senzibilizaci a autosugesci pacienta

‐ Je nutno vést pečlivou dokumentaci o všech provedených 

medicínských ošetřeních (taktilní podněty, převazy, zavedení 

močového katetru)

‐ Dokumentovat nápadné změny chování pacienta pod vlivem sedativ 

nebo anestetik 

‐ V návodech k sedaci při endoskopických a diagnostických výkonech 

se zmínit o možném výskytu erotického snění jako o možném 

vedlejším účinku



 na pohlavním chování žen se podílí testosteron

 ženský mozek podstatně citlivější na testosteron než       

mužský

 u žen 10 x nižší plazmatická koncentrace

 estrogeny – centrální účinek na sexuální vzrušivost a 

apetenci – podpora vaginální lubrikace

 oxytocin – centrální účinek – podporuje sexuální 

vzrušivost u obou pohlaví

Hormony a sexuální chování žen I



 beta endorfin – zvyšuje sexuální vzrušení

 prolaktin – sexuální vzrušení o obou pohlaví snižuje

 MSH – melanostimulační hormon – zvyšuje sexuální 

vzrušení – melanokortiny

 ve folikulární fázi ženy bělošky – nižší ochota volit 

Baraca Obamu – zvýšení rasových předsudků, kladou 

větší důraz na barvu pleti

Hormony a sexuální chování žen II



Testosteron

U žen asi 10x nižší plasmatická hladina než u mužů

Má výraznou úlohu v sexuální touze u žen

U ženy která čichá ke sklenici, v níž je tričko nasáklé mužským 

potem stoupne testosteron v plasmě

132 dobrovolnic s HSDD – hypoactive sexual desired disorder

Polovina žen dostala náplast s testosteronem, polovina s placebem

Aplikace testosteronu vedla k nárůstu frekvence, sexuální aktivity, 

kdy podněty vycházely od ženy

Ženy s testosteronem sexuální aktivita 4,4

Ženy s náplastí s placebem 2

Testosteron se tvoří u žen v kůře nadledvin a ve vaječníchích. 

Jeho plasmatická hladina je u žen 18 – 64 let 0, 07 – 0,65 ng/ml



Agonisti melanokortinového receptoru

Melanocyty stimulující hormon – melanotropin (MSHA)

Je peptidický hormon tvořený v hypotalamu a 

hypofýzou

Váže se na melanokortinové receptory

Reguluje v melanocytech syntézu a disperzi 

pigmentu.

Tlumí horečnatou reakci, reguluje hlad a sexuální 

vzrušení

Je štěpen z proopiomelanokortinu (POMC) jehož 

součástí je také ACTH a endorfin

Syntetický analog bremenaloid – afrodiziakální účinek 

– stimuluje sexuální žádostivost v mozku.

Melanotan II syntetický analog prostředek k opálení 

jako afrodiziakum.

Zrzavé ženy mutace melanokortinového receptoru –

tvrdí se, že jsou sexuálně nejvášnivější a mají ze 

všech žen nejsilnější tělesný pach

Marlene Jobertová



Alkohol

- patří historicky mezi nejstarší afrodisiaka

- nízké dávky vedou k odstranění 

psychických zábran

a sebekontroly

- tekuté relaxans užívané odedávna ke 

zvýšení „sexuální povolnosti žen“

- Uvolňuje inhibiční kontrolu 

prostřednictvím subkortikální sexuální 

aktivace

staří Římané – in vino veritas

Římská socha Dionýza – 2.sto. n.l.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dionysos_Louvre_Ma87_n2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dionysos_Louvre_Ma87_n2.jpg


Alkohol jako afrodiziakum

Alkohol malá molekula – interakce s mnohými neurotransmitery

GABAergní systém – alkohol působí psychickou relaxaci a sedaci

Glutaminergní systém – alkohol působí kognitivní změny, 

zrychlení řeči, poruchy paměti

Dopamin – všechny drogy které vyvolávají závislost, ovlivňují 

dopaminový systém

Noradrenalin – alkohol působí zvýšené uvolnění noradrenalinu a 

tak působí stimulaci a zvyšuje se náchylnost k agresivnímu 

chování

Serotonin – alkohol působí snížené uvolnění serotoninu. To vede k 

depresi, zároveň se zvýšením noradrenalinu – zvýšení agresivity

Adrenalin – alkohol působí uvolnění adrenalinu z dřeně nadledvin 

– zvýšení excitace

Endorfiny – alkohol zvyšuje uvolnění těchto látek, vznik high

pocitu



Alkohol a sex
Vliv alkoholu na sexuální chování

Účinky alkoholu balancují mezi supresivními účinky na sexuální 

fyziologii, které vedou k poklesu sexuálních reakcí, ale zároveň k 

supresi psychologické inhibice, která může zvýšit zájem o sex

Muži – alkohol působí inhibici produkce testosteronu ve varlatech

Zvýšení hladiny alkoholu – výrazný pokles účinnosti masturbační 

efektivity –vzestup měřeného plasmatického alkoholu a 

prodloužení ejakulační latence

Práh pro dostatečnou erekci 0,5-0,75 promile, pak již erekční 

schopnost klesá

Ženy – alkohol v mírné dávce zvyšuje hladinu plasmatického 

testosteronu a estradiolu. Zvýšení zájmu o sex, zvýšení libida. 

Zvýšení pocitu potěšení během orgasmu.

Alkohol působí u žen výrazné psychické uvolnění

Alkohol je jedním z nejčastějších date rape drugs

Účinky alkoholu byly sledovány vaginální fotopletysmografií, kdy 

byl měřen průtok krve vagínou



Netradiční způsoby aplikace alkoholu
Inhalace alkoholu – podání alkoholu přímo do respiračního 

systému odpařováním nebo nebulizací

Aplikován převážně rekreačně – tzv. kouření alkoholu

Z léčebných důvodů při plicním otoku u člověka – antipěnová látka

Snadné předávkování než při pití – alkohol obchází žaludek a játra 

a jde přímo do krve

Inhalovaný alkohol není odstraněn z těla zvracením

Alkohol vysušuje dýchací cesty, které jsou náchylnější k infekci

Je zvýšený potenciál návyku

Alkohol rektálně – podání alkoholu do rekta – „butt-chugging“

Rychlá metoda intoxikace alkoholem

Dolní části zažívacího traktu chybění alkoholdehydrogenázy, která 

je přítomna v žaludku a v játrech a přispívá k metabolizaci

alkoholu

Alkohol může být podán i vaginálně v tampónu, jak probíhá 

vstřebávání není známo



Benzodiazepiny

• Účinek závislosti na velikosti dávky

• Anxiolytický účinek

• Amnestický účinek – anterográdní amnézie

• Lehce euforický účinek – uvolněním dopaminu dochází k projasnění 

nálady

• Sedativní účinek – antiagresivní účinek

• Centrálně svalově relaxační účinek

• Antikonvulzivní účinek

•Hypnotický účinek



Benzodiazepiny jako date rape drugs

• Z tohoto hlediska je důležitý především anxiolytický účinek, který vzniká 

již po dávce 2 – 3mg midazolamu

• Při nízkém dávkování vzniká již i anterográdní amnézie

•Kromě toho se uplatní i sedativní a centrálně svalově relaxační účinek

Není přímý vztah mezi navozením anxiolýzy a sedací a výskytem 

anterográdní amnesie. Velmi malé změny v chování již mohou být 

doprovázeny výraznou amnézií.

Sexuální stud není vrozený, je ovlivněn kulturou a proto je lehce ovlivněn 

účinkem drog.



Benzodiazepiny
Projasňující účinek na náladu

Christian Lüscher a spol. 2016 z univerzity v Ženevě studují benzodiazepiny jako část 
velkého projektu k identifikaci společného bodu pro všechny neurobiologické cesty vzniku 
drogové závislosti.

Všechny nálezy svědčí o tom, že jakmile je vyplaven dopamin jako odezva na drogu, 
indukuje změny v synaptické plasticitě dopaminergních neuronů

Inhibiční interneurony a dopaminergní neurony jsou pod vlivem inhibičního transmiteru 
GABA

GABA ovlivňují inhibiční interneurony interakcí s alfa1 subjednotkou GABAA receptorů a 
dopaminergní neurony cestou alfa3 subjednotky a GABAA receptoru

Benzodiazepiny nemají interakci s alfa3 subjednotkou a GABAA receptory, proto nemohou 
přímo ovlivnit uvolnění dopaminu

Váží se však na alfa1 subjednotku GABAA receptoru inhibičních interneuronů, které obsahují 
v 81% Alfa1 subjednotku tím omezí uvolnění GABA do synapsí dopaminergních neuronů

Snížení inhibičního vlivu GABA v dopaminergních neuronech, vede ke zvýšení uvolnění 
dopaminu



Flunitrazepam - Rohypnol

•Fluorovaný derivát benzodiazepamu

• Je 7 – 10x hypnoticky účinnější než diazepam a 2 – 3x účinnější než 

midazolam

• Již od poloviny 70. let 20. století, používán k uspávání obětí a jejich 

následnému oloupení, nebo sexuálnímu zneužití.

• Ženy pod vlivem flunitrazepamu ztrácí sebekontrolu a obtížně se brání 

sexuálnímu obtěžování

• V Německu podléhá ustanovení o omamných látkách a kromě toho je 

redukováno jeho dávkování na 1mg

• V České Republice byla zastavena jeho výroba už v roce 2006



Midazolam 1 mg i.v.
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Dějiny alkaloidů z lilkovitých rostlin

• Účinky alkaloidů z lilkovitých rostlin známy již 3 tisíce let př. n. l. v 

Mezopotámii. V 9 st.n. l. uspávací houba – spongia somnifera – výtažky 

z mandragory ,blínu a opia usušena a před výkonem opět navlhčena.

• Čarodějnické masti – důležitá úloha v evropské kultuře při magických 

praktikách čarodějnic – výtažky z lilkovitých rostlin opia, akonitinu a 

kantarid s tukem ropuchy nebo s tukem novorozence. Čarodějnice si 

natíraly tuto mast na kůži, dostupné sliznice, např. poševní. Vznikal 

pocit omámení, pohybové halucinace létání a tance, erotické 

halucinace, které vedly ke koitálním pohybům

• Zprávu o čarodějnických mastech podal Baptista de la Porta (1535-

1615) ve své knize Magia Naturalis (1568)

• Francouzský chirurg Guy de Chaulicac (1300-1367) ve svém 

chirurgickém díle Chirurgia Magna popisuje „uspávací houbu“

• Pouckert v r.1960 – pokusy s čarodějnickou mastí připravenou podle 

receptu Porty – namazal si čelo a podpažní jamky – omamný spánek, 

po probuzení bolesti hlavy a sucho v ústech. Během omámení měl 

divoké sny, prožíval pocity létání, erotické zážitky s groteskními 

smyslovými vjemy.



Použití čarodějnických mastí před 
sabatem

28



Čarodějnické masti

• Natírány do podpaždí, na prsní bradavky, genitálie 
(včetně sliznice pochvy) i na spánky

• Kromě lilkovitých rostlin obsahovaly také opium 
extrakty z cannabis nebo akonitin, který dráždí 
koncová nervová zakončení v kůži a vyvolává 
smyslové klamy. Will Erich Peuckert (1895 – 1969) 
národopisec ,připravil roku 1960 mast podle 
receptury G. Porty z Magia naturalis. Spolu se svým 
kamarádem si natřel mast na čelo a do podpaží. Měl 
děsivé sny, před očima mu tancovalyhrozivé obličeje, 
měl pocity létání. Let byl občas doprovázen náhlým 
pádem do velké hloubky. Měl groteskní smyslové 
klamy a erotické představy. Probudil se s bodavými 
bolestmi hlavy a pocity sucha v ústech

29



Sabat čarodějnic

30



Skopolamin
• Blokáda muskarinových receptorů v acetylcholinovém komplexu –

redukce uvolňování acetylcholinu

• Působí živé sny v omámení

• Vůle omámeného je značně oslabena, schopnost myšlení a řeči jsou 
zachovány

• Osoba působí jako hypnotizovaná v hlubokém transu – odpovídá na 
otázky, o kterých by jinak pomlčela „sérum pravdy“

• Výtažky z lilkovitých rostlin byly odedávna používány jako nápoj lásky

• Datura stramonium v likéru

• Čarodějnické masti, lilkovité rostliny, opium, tuk a konitin – dráždí 
nervová zakončení v kůži, vznik autosugescí – přeměna ve zvíře

• Anterográdní amnesie, ale je menší než u midazolamu

31



Vliv drog na sex

Kokain

Sexuální chování je po konzumaci kokainu individuálně rozdílné a silně závislé 

na situaci a způsobu aplikace

Kokain může působit na tomto poli jako raketa nebo zabíječ rozkoše.

Obyčejně je chuť na sex a schopnost sexu zvýšena.

Potřeba něžností a lásky je však výrazně snížena. Proto je kokain označován 

jako sex droga nikoliv droga lásky.

Po kouření kokainu se chuť na sex a schopnost ho provozovat výrazně snižuje.

Při kouření kokainu se plně prosazuje jako tzv. „ego droga“



MDMA – mechanismus účinku

Extáze MDMA

Zvyšuje uvolňování a inhibici zpětného příjmu serotoninu, dopaminu a 

noradrenalinu

Má stimulační a psychedelické účinky, zvýšení empatie a pocitu blízkosti, 

pocit vnitřního klidu, slabý halucinogen, zvýšené smyslové vnímání a zvýšení 

sexuality, euforie a pocit štěstí

Amfetamin, metamfetamin

Zvýšené vylučování dopaminu a noradrenalinu a snížení zpětného vychytávání 

(reuptake)

Amfetamin má 3-4x vyšší vyplavení noradrenalinu, metamfetamin 2x vyšší

Vylučování serotoninu není ovlivněno



Vliv drog na sex

Extáze MDMA

Intimní tělesný kontakt a něžné dotyky jsou po extázi silněji prožívány

Přání po blízkosti zcela dominuje

Aktivní sexuální touha může být o něco snížena

MDMA uvolňuje oxytocin



Gamahydroxybutyrát – mechanismus účinku

Velká strukturální podobnost GABA, ale také samostatný výskyt v organismu

Vazba na GABAB receptory a GHB receptory

Vazba na GHB receptory stimulující účinek, při zvyšování dávky vazba na 

GABAB receptory – sedace

Rozjasnění nálady a zvýšení rozkoše 

Liguid extasy

https://en.wikipedia.org/wiki/File:GHB-3D-balls.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:GHB-3D-balls.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:4-Hydroxybutans%C3%A4ure_-_4-Hydroxybutanoic_acid.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:4-Hydroxybutans%C3%A4ure_-_4-Hydroxybutanoic_acid.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rational_scale_to_assess_the_harm_of_drugs_(mean_physical_harm_and_mean_dependence)_de.svg
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Vliv drog na sex

GHB – Gamahydroxybutyrát – zvyšuje sexuální žádostivost jak u muže tak u 

ženy. Způsobuje zvýšení citlivosti klitorisu.

Má „prosexuální“ účinky zvyšuje citlivost při dotycích (dochází k taktilní 

senzibilizaci)

Zvyšuje erekční schopnosti u muže, stupňuje intenzitu orgasmu u ženy, pro 

ženy je důležité stanovit optimální osobní dávku. V kombinaci s alkoholem je 

používán jako date rape drugs.



Vliv drog na sex

Vdechování rozpouštědel

Poppers - slangový výraz pro alkylnitrity, které jsou používány inhalačně pro 

rekreační účely

Izoalkylnitrit a izopropylnitrit

Uvolňuje hladké svaly včetně sfinkterů anu a vagíny

Zvyšuje srdeční frekvenci, krevní tlak a vyvolává intenzivní pocit tepla

Krátkodobě vzniklá euforie může působit jako afrodiziakum



Vliv drog na sex

Hašiš

Cannabis ovlivňuje mužskou sexuální aktivitu. V pokusech na myších se 

ukázalo, že počáteční dávka zvyšuje plazmatickou koncentraci testosteronu 6x

Při nízkých dávkách nastává pokles testosteronu po 1 hodině.

Vysoké dávky vedou pouze ke krátkodobému vzestupu testosteronu, pak 

dochází k poklesu.

Cannabis také uvolňuje oxytocin

V indii používán již více jak 3000 let v tantrickém sexu.

Výsledné účinky závisí na set a setting, způsobu aplikace obsahu THC, CBD 

nebo CBN



Marihuana – ovlivnění sexuálního chování

Androvičová a spol. 2017

Vliv inhalační aplikace konopí na aktivitu mozku při prezentaci 

sexuálních stimulů u rekreačních uživatelů konopí.

Vyšetření funkční magnetickou rezonancí.

U 50 %  probandů po inhalaci hašiše – zvýšení aktivity n. accumbens

Faktor, který zprostředkuje neuronální odpověď, je hladina 

hormonu prolaktinu.

U respondentních – pokles hladiny prolaktinu

U nonrespondentních – zvýšení hladiny prolaktinu

Zvýšení potěšení u 70 % uživatelů

Zvýšení kvality orgasmu podle různých autorů: u mužů v  58-68 %,

u žen v 32-42 % 



Vliv drog na sex

Opiáty

Morfin nebo heroin působí ve většině případů euforicky a zejména po 

intravenózní aplikaci nastává blažený stav s pocity jako při orgasmu – zlatá 

střela

Při opakovaném podání klesá sexuální aktivita jak muže tak ženy a schopnost 

erekce také klesá

U chronického podávání metadonu dochází k impotenci a je proto nutnost 

snižovat pod 30 mg za den

Buprenorfin tlumí libido méně



Flash

Jako flash (z anglického blesk) nebo jako kick, označujeme náhlé 

objevení účinku drogy.

Konzument přechodně prožije silný euforický účinek

a intenzivní orgasmický pocit. Flash se vyskytuje při konzumaci 

heroinu, methoxaminu nebo kokainu (crack).

Pro velmi rychlý nástup účinku ve smyslu flashe se podílí

u heroinu vedle fyzikálně-chemických vlastností farmaka jako je 

lipofilie, také způsob přípravy a způsob aplikace.

Rozhodující pro subjektivně vnímaný pocit štěstí nejsou ani 

farmakokinetické nebo farmakologické rozdíly mezi opioidy, nýbrž 

rychlé obsazení receptorů v CNS během velmi krátké doby.



Ketamin

zvaný také vitamin K, lady K nebo kit kat

Disociativní anestetikum používané zejména ve veterinární 

medicíně, ale slaví renesanci také v humánní medicíně.

Ve formě bílého prášku nebo tekutiny může být šňupán, požit

v tekutinách nebo kouřen.

Účinky nastupují asi za 15 min po požití, kdy dochází k euforii,

ospalosti, amnézii a omámení. Tyto účinky trvají asi 2 hodiny.

Ketamin je rychle metabolizován v těle a vylučován do moči

v průběhu 48 hodin.



Ketaminový fantom

srpen 2009 – Soňa, 23 let, Bratislava-Staré město

aplikace ketaminu v nápoji v baru, krádež peněz

17. října 2009 – Veronika, 22 let, Bratislava-Staré Město,

Štefánikova ulice 
intramuskulární aplikace do stehna a hýždí,
chybí kalhotky, v pochvě tampón, krádež
kabelky, šperků a peněz

17. listopadu 2009 – Petra, 26 let, Bratislava– Staré Město

– aplikace ketaminu do stehna a zadku, okradena

18. listopadu 2009 – školačka Natálka, 9 let

– intramuskulární aplikace, probudila se za několik
hodin u kontejneru

Nejméně v 1 případě sexuální zneužití, dále krádeže peněz, šperků 
a dalších předmětů.

Od 1. 1. 2010 je ketamin na Slovensku veden jako droga a jeho 

použití je přísně sledováno.



Americký biolog Patrick Ryan

• použil ketamin v prášku k omámení své kolegyně, se kterou
se zabýval výzkumem medvědů baribalů

• ketaminový prášek přidával do jídla

• po usnutí kolegyně sexuálně obtěžována

• své zážitky nahrával na video

• zneužívaná žena si stěžovala u lékaře na bolesti hlavy,
zvracení a celkovou únavu

• při kontrole pracoviště nalezeny
videozáznamy

Ketamin jako date rape drug –

časované znásilnění

Samotná bioložka měla na účinek 
ketaminu amnézii.



Dávkování ketaminu pro date rape

Optimální dávka je ta, kdy oběť není schopna
obrany, ale není v celkové anestezii.
Tato hranice se jmenuje  “the line”a
potřebná dávka “line dose.” 

Line dose je obvykle

• 5 mg/kg orálně, nebo nazálně (300–400 mg)

• 1 mg/kg i.m.



Apomorfin
• Neselektivní agonista dopaminových D2 a D1 receptorů

• Antagonista serotoninu a alfa adrenergních receptorů

• Dříve vyráběn dekompozicí morfinu – v současné době nemá 
morfinovou kostru

• Neváže se na opiátové receptory

• Začátkem 20.století se používal k léčení homosexuality, 
později při poruchách erekce

• Nyní k léčení Parkinsonovy choroby, musí být podáván s 
domperidonem pro své silné emetické účinky

• Experimentálně je zkoušen při léčení závislosti na heroinu

• Preparát Uprima má oproti sildenafilu slabší účinek, proto je 
již k léčení impotence nepoužíván
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Papaverin
• Přirozený alkaloid morfinu používán při léčbě poruch erekce 

spolu s fentolaminem a prostaglandinem intrakavernózní
injekce – zvýšení přítoku do penisu

• Reflexogenní erekce – erekce je trigrována fyzickou stimulací

• Psychogenní erekce – je trigrována sexuální fantazií a snižuje 
se u mužů mezi 45-65 lety

• Apomorfin – restauruje psychogenní erekci
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Pripapismus - trvání 

erekce více jak 6 hodin

Pripapismus může 

nastat po alkoholu, 

heroinu, kokainu a 

kousnutí pavoukem 

černou vdovou



Afrodisiakální účinky dietyléteru

• Již na začátku 19.století pořádány éterové večírky

• Spisovatelky v puritánské Anglii vedly pod vlivem 
dietyléteru lascivní řeči, proto byly na těchto večírcích 
oblíbené

• Soudní lékař prof. Hájek píše ve své knize, že je možné 
opatrné použití éteru ve spánku

• Guy de Maupassant (1850-1893) , byl pijákem éteru, 
pociťoval podivuhodnou ostrost mysli a měl pocit, že 
existuje absolutní vědomí

• Až do dnešní doby byly oblíbené hoffmannské kapky 
– směs éteru a alkoholu v poměru 1:3

• Friedrich Hoffmann, 1660–1742)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Guy_de_Maupassant_fotograferad_av_F%C3%A9lix_Nadar_1888.jpg
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Chloroform při porodu

James Simpson
zavedl v roce 1847 chloroform
do porodnictví
odpor církevních představitelů i 
lékařů

John Snow
porod prince Leopolda 1853
porod princezny Beatrice
1857 v rauši chloroformem



Účinky chloroformu

První zkoušení chloroformu Simpsonem s přáteli 4. 11. 1847 po vydatném obědě.



Znásilnění pod vlivem chloroformu

• Nejznámější je případ Mary Travers, která byla od 18 let 
pacientkou očního lékaře v Dublinu Williama Wildeho (1815-
1876 ) – otce Oscara Wilda (1854-1900)

• Oční a ušní chirurg, zabýval se také archeologií

• V říjnu 1862 omámil pacientku chloroformem a po uspání jí 
znásilnil

• Travers zůstala dále jeho pacientkou

• Když získal šlechtický titul obrátila se 
dopisem na tisk, soud vyzněl do ztracena



Oxytocin – může sloužit jako date rape drugs?

 stimuluje porodní kontrakce a ejekci mléka

 několikanásobné stoupnutí plazmatických hladin při 

pohlavním styku

 upevňuje vazbu matky k dítěti

 hormon partnerských vztahů muže k ženě

 hormon inspirující mazlení a něžnosti

Chemikálie mazlení 
(Cuddle chemicals)



Oxytocin – nonapeptid

Zvyšuje koktraktilitu dělohy při porodu a podporuje 

kojení

Centrální účinky (nazální aplikace)

Anxiolýza, mírná sedace, pocit vnitřního klidu, 

zvýšení empatie, zvýšení schopnosti číst pocity 

druhého člověka a důvěry

Emoční reakce mezi matkou a dítětem

Emoční reakce mezi pohlavními partnery

Emoční interakce pes – člověk

Orgazmus

Redukuje stresovou odezvu, snížení plazmatické 

hladiny kortikosteroidů



Oxytocin
 Laskání a mazlení po orgasmu uvolňuje jazyk a oslabuje sebekontrolu
 Prozrazení tajemství a velmi osobních věcí – špionáž
 A. Denes – sdílení faktů po sexuální aktivitě postkoitální šeptání, 

jednoznačně kladný výsledek
 Oxytocin působí jako „upper“ – vyvolání pocitu povznesení, klidu a 

euforie, alkohol působí jako „downer“ – postelové šeptání je povrchnější a 
méně pozitivní

Jonh Dee

Ian Fleming



Je oxytocin afrodiziakum?

 Snižuje oxytocin sexuální stud?

 Usnadňuje odpověď na intimní otázky?

 Mění oxytocin chuť na pohlavní styk?

 Cítí se pokusná osoba po podání oxytocinu 

psychicky odevzdaná?





Oxytocin a drogy

Oxytocin se patrně podílí na účinku řady drog. Basilejská studie s extází

 Extáze zvyšuje emocionální odezvu, zesiluje vlastní pocity a myšlenky

 Tím ovlivňuje zpracování sociálních signálů

 Dobrovolníků podána extáze (125 mg) versus placebo 

 Extáze zvyšuje kognitivní empatii a zároveň plazmatickou hladinu oxytocinu



Farmakologický vliv na vizuální erotické podněty a sexuální imaginaci

Společný výzkum laboratoře evoluční sexuologie vedené magistrou 

Klapilovou PhD. v Národním ústavu duševního zdraví

Zkoumání vlivu oxytocinu a oxidu dusného na vizuální erotické 

podněty a sexuální imaginaci

Subjektivní hodnocení jednotlivých sexuálních podnětů vizuální 

analogovou škálou, subjektivní popis erotického vzrušení

Objektivně měření průtoku krve vaginální pletysmografií a měření 

kožního odporu





Vliv oxytocinu na vizuální erotické 

podněty a sexuální imaginaci



Oxytocin

• Se uvolňuje stimulací kůže hlazením, doteky, nastává 
uklidnění, objímáním, něžnostmi, masáží, ale také při zpívání

• Uvolnění oxytocinu nastává čichovými, zvukovými i 
světelnými podněty a psychologickými mechanismy.

• Oxytocin snižuje plazmatickou hladinu kortizolu a tím 
redukuje psychický stres

• Oxytocin se vylučuje při působením mnoha drog, např. 
MDMA – tekutá extáze

• B.Dietz – nazální oxytocin má uklidňující a deeskalující účinek 
při tlumení manželského partnera, který rozebírá téma, o 
kterém se spolu dvojice často pře

• Při masturbacích se u žen zvyšuje jeho hladina více než u 
mužů

• Ženy se chtějí po orgasmu mazlit



Metodika aplikace oxytocinu

 Oxytocin v dávce 20 m.j. tj. 8 µg ve formě spreje 4x 

vstřik do obou nosních dírek

 Oxytocin nazálně prostupuje cestou čichových neuronů  

a cév spodiny lební přímo do mozku – prostup 

hematoencefalickou bariérou 







Vliv oxidu dusného na vizuální erotické 

podněty a sexuální imaginaci



Oxid dusný 

Oxid dusný zvaný také rajský plyn, německy Lachgas, je plyn nasládlé vůně, 

těžší než vzduch.

Je špatně rozpustný v krvi a proto má rychlý nástup a odeznění účinku. 

Známky účinku se objevují již za 2-3 min od aplikace, odeznění účinku je do 

10 min od aplikace, do 30 min může pacient řídit auto.

Oxid dusný se váže na GABAergní receptory – anxiolytický účinek, na opiátové 

receptory – vyplavení enkefalinu a endorfinu, na NMDA receptory –

anestetický a antidepresivní účinek.








